Referat fra generalforsamlingen på Tapeten tirsdag den 5. maj 2009, kl. 19.
92 medlemmer var til stede ved generalforsamlingen og bestyrelsesformand Carl-Johan Mortensen
indledte med at byde alle velkommen.
1. Valg af dirigent.
Aage Michelsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden berettede om mangt og meget fra den forgangne sæson og takkede de mange
medlemmer, som på forskellig vis har ydet en ekstra indsats i løbet af året. Finn Achton’s hold
(Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl og Kim Jonassen) hædredes med medaljer for fuldt fortjent
at løbe med sejren som klubmestre i hold, mens Henrik Ploug og Knud Breum Sørensen – ligeså
fortjent - hædredes med medaljer som vindere af klubmesterskabet for par.
Kommentarer til formandsberetningen:
Georg Rasmussen gav udtryk for, at der er behov for flere ”nøglepersoner” i forbindelse med
Bridgemate. Formanden vil arbejde for at få flere ”nøglekyndige” i salen.
Ulla Syndberg udtrykte tilfredshed med undervisningstilbuddene, men ser gerne, at undervisningen
i højere grad retter sig mod spillere på begynderstadiet frem for konventioner. Aage Michelsen
svarede hertil, at det vil man så vidt muligt efterkomme, men der skal være et tilbud til alle, og
mange ønsker undervisning i specifikke konventioner. Spilleudvalget modtager meget gerne forslag
fra medlemmer om undervisningsemner
Beretningen, der offentliggøres separat, blev som altid godkendt med applaus.
3. Kassererens beretning.
Erik Kristiansen gennemgik regnskabet, som (i al korthed) blev godkendt uden kommentarer.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter og gebyr.
Uændrede kontingentsatser - for passive kr. 250 og for aktive kr. 600 - samt uændret
indmeldelsesgebyr kr. 100 blev foreslået og godkendt.
6. Valg til bestyrelse.
Erik Rosenkrans Kristiansen og Arne Nørgaard, der var på valg, blev genvalgt, og Niels Kjeldsen
blev indvalgt som nyt medlem.
Valg til spilleudvalg.
Aage Michelsen og Finn Achton blev genvalgt, og det tidligere spilleudvalgsmedlem, Poul
Nersting, indtræder atter i udvalget.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Bent Jakobsen blev valgt.
9. Valg af suppleant til spilleudvalg.
Ole Borch blev (nok en gang) genvalgt.
10. Valg af revisorer.
Axel Teik blev valgt og den tidligere kasserer, Knud Littau, blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Elisabeth Bitsch-Christensen blev (atter) genvalgt.
12. Eventuelt.
Hans G. Rasmussen gav udtryk for, at klubbens veteraner bør hædres med f.eks. en flaske, når de
passerer de 80. Hans’s muntre indlæg gav anledning til bragende klapsalver, og såmænd også en
lille present.
Jørgen Lindballe kunne ønske, at man via Bridgemate også kan indtaste udspillet til den meldte
kontrakt, men hertil kunne Torben Lauritzen oplyse, at det er BridgeCentral endnu ikke gearet til.
Finn Achton undrede sig over, at aftenens kendte resultater af og til først kommer på hjemmesiden
2-3 dage senere og spurgte, om en trådløs internetforbindelse kunne være en løsning.
Inger Christensen kunne i den forbindelse tænke sig at få oprettet en fast tilgængelig internetadgang
for alle klubber og brugere, som er tilknyttet Tapeten.
Helle Søgaard foreslog, at de tilstedeværende takkede klubbens mange ildsjæle med en klapsalve,
og det blev efterkommet og hermed videregivet.
Aage Michelsen afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 19,40.
Formanden takkede for det store fremmøde og derefter var planen for det videre forløb for aftenen:
Bridge, Rejer, Hellefisk, Ost, Vin ad Libitum, Bridge, Aftenkaffe, Flødeboller og Slik samt
overrækkelse af flaskepræmier.
Referatet godkendt.
Skovlunde, den 7. maj 2009

Skovlunde, den 6. maj 2009

____________________
Aage Michelsen, dirigent

__________________
Arne Nørgaard, referent

